
<s%Y> النشرة الداخلية: معلومات للمستخدم

ديفلوكان® 150 مغ كبسوالت صلبة
 فلوكونازول

 اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء ألنها تحتوي
على معلومات مهمة لك.

احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إلى قراءتها مجدًدا.  -
إذا كان لديك المزيد من األسئلة، فاسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.  -
لقد تم وصف هذا الدواء لك أنت فقط. فال تعطه آلخرين. فقد يسبب لهم   -

ضرًرا، حتى وإن كانوا يعانون من نفس األعراض المرضية التي تعاني 
منها.

إذا ُأصبت بأي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.   -
يشمل هذا أي آثار جانبية محتملة وغير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم 
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ما هو ديفلوكان وفيم يستخدم   .1

 ينتمي ديفلوكان لمجموعة من األدوية ُتدعى "ُمضادات الفطريات". المادة
الفعالة هي فلوكونازول.

 ُيستخدم ديفلوكان لعالج حاالت العدوى التي تسببها الفطريات ويمكن أن
 ُيستخدم أيًضا لمنع إصابتك بعدوى الُمبيضات )كانديدا(. أكثر مسببات حاالت

ة )كانديدا(. العدوى الفطرية شيوًعا هي خميرة ُيطلق عليها الُمْبَيضَّ

البالغون
قد يصف لك طبيبك هذا الدواء لعالج أنواع العدوى الفطرية التالية:

 التهاب السحايا بالمستخفيات ــ عدوى فطرية في الدماغ- 
حمى الصحراء )الفطار الكرواني( ــ مرض يصيب الجهاز القصبي - 

الرئوي
حاالت العدوى التي تسببها المبيضة )كانديدا( والتي تحدث بمجرى الدم أو - 

أعضاء الجسم )مثل، القلب، الرئتين( أو المسالك البولية
القالع المخاطي - عدوى ُتصيب بطانة الفم والحلق وتسبب التهاب الفم - 

تحت تركيبات األسنان الصناعية
القالع التناسلي - عدوى في المهبل أو القضيب- 
عدوى الجلد - مثل، قدم الرياضي أو السعفة أو ِحكَّة اللَِّعب )سعفة الفخذ( - 

أو عدوى األظفار
قد يوصف لك ديفلوكان أيًضا من أجل:

-  منع تكرار اإلصابة بالتهاب السحايا بالمستخفيات
-   منع تكرار اإلصابة بالقالع المخاطي 

-  الحد من تكرار اإلصابة بالقالع المهبلي
منع إصابتك بعدوى تسببها المبيضة )كانديدا( )إذا كان جهازك المناعي - 

ضعيًفا وال يعمل كما ينبغي(

األطفال والمراهقون )0 إلى 17 عاًما(
قد يصف لك طبيبك هذا الدواء لعالج أنواع العدوى الفطرية التالية:

القالع المخاطي - عدوى ُتصيب بطانة الفم والحلق- 
حاالت العدوى التي تسببها المبيضة )كانديدا( والتي تحدث بمجرى الدم أو - 

أعضاء الجسم )مثل، القلب، الرئتين( أو المسالك البولية
 التهاب السحايا بالمستخفيات ــ عدوى فطرية في الدماغ- 

قد يوصف لك ديفلوكان أيًضا من أجل: 
منع إصابتك بعدوى تسببها المبيضة )كانديدا( )إذا كان جهازك المناعي   -

ضعيًفا وال يعمل كما ينبغي(.
منع تكرار اإلصابة بالتهاب السحايا بالمستخفيات  -

2. ما تلزمك معرفته قبل تناول ديفلوكان 
ال تتناول ديفلوكان 

إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه فلوكونازول أو أي أدوية أخرى تناولتها - 
لعالج حاالت العدوى الفطرية أو تجاه أي من المكونات األخرى لهذا 
الدواء )الُمدرجة في القسم 6(. يمكن أن تتضمن األعراض الحكة، أو 

احمرار الجلد، أو صعوبة في التنفس
إذا كنت تتناول أستيميزول أو تيرفينادين )أدوية مضادة للهيستامين لعالج - 

الحساسية(
إذا كنت تتناول سيسابريد )يستخدم لعالج متاعب المعدة( - 
إذا كنت تتناول بيموزيد )يستخدم لعالج األمراض العقلية(- 
إذا كنت تتناول كينيدين )يستخدم لعالج اضطراب نظم القلب(- 
إذا كنت تتناول إريثروميسين )مضاد حيوي لعالج حاالت العدوى(- 
إذا كنت تتناول أميودارون )يستخدم لعالج نبضات القلب غير المنتظمة - 

"اضطرابات نظم القلب"(

تحذيرات واحتياطات
تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول ديفلوكان

إذا كنت تعاني من مشكالت بالكبد أو الكلى- 
إذا كنت تعاني من مرض بالقلب، بما في ذلك مشكالت نظم القلب- 
إذا كانت مستويات البوتاسيوم، أو الكالسيوم، أو المغنيسيوم في دمك غير - 

طبيعية
إذا أصبت بتفاعالت جلدية شديدة )الحكة، أو احمرار الجلد، أو صعوبة - 

في التنفس(
إذا أصبت بأعراض "قصور الغدتين الكظريتين"، حيث ال تنتج الغدتان - 

الكظريتان كميات مالئمة من بعض الهرمونات الستيرويدية مثل 
الكورتيزول )اإلرهاق المزمن أو الذي يستمر لفترة طويلة، ضعف 

العضالت، فقدان الشهية، فقدان الوزن، ألم البطن(

األدوية األخرى وديفلوكان
 أخبر طبيبك على الفور إذا كنت تتناول أستيميزول أو تيرفينادين )دواء مضاد

 للهيستامين لعالج الحساسية( أو سيسابريد )يستخدم لعالج متاعب المعدة(
 أو بيموزيد )يستخدم لعالج األمراض العقلية( أو كينيدين )يستخدم لعالج

 اضطراب نظم القلب( أو إريثروميسين )مضاد حيوي لعالج حاالت العدوى(،
 حيث ينبغي عدم تناول هذه األدوية بالتزامن مع ديفلوكان )انظر القسم: "ال

تتناول ديفلوكان"(.

هناك بعض األدوية التي يمكن أن تتفاعل مع ديفلوكان. احرص على إطالع 
طبيبك إذا كنت تتناول أًيا من األدوية التالية:

ريفامبيسين أو ريفابوتين )مضادات حيوية لعالج حاالت العدوى(- 
ألفينتانيل، فينتانيل )يستخدم كمادة مخدرة(- 
أميتريبتيلين، نورتريبتيلين )تستخدم كمضادات لالكتئاب(- 
أمفوتريسين ب، فوريكونازول )مضاد للفطريات(- 
األدوية التي تعمل على تسييل الدم لمنع تكون جلطات الدم )وارفارين أو األدوية - 

المشابهة( 
البنزوديازيبينات )ميدازوالم أو تريازوالم أو األدوية المشابهة( التي - 

تستخدم لمساعدتك على النوم أو للحد من القلق 
كاربامازيبين، فينيتوين )التي تستخدم لعالج النوبات(- 
نيفيديبين، وإسراديبين، وأملوديبين، وفيلوديبين ولوسارتان )تستخدم لعالج - 

ارتفاع ضغط الدم(
سيكلوسبورين أو إيفيروليموس أو سيروليموس أو تاكروليموس )لمنع - 

رفض الجسم لألعضاء المزروعة(
سيكلوفوسفاميد، قلويدات الفينكا )فينكريستين أو فينبالستين أو األدوية - 

المشابهة( التي تستخدم لعالج السرطان
هالوفانترين )يستخدم لعالج المالريا(- 
الستاتينات )أتورفاستاتين، وسيمفاستاتين، وفلوفاستاتين أو األدوية - 

المشابهة( التي تستخدم لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة
ميثادون )يستخدم لتخفيف اآلالم(- 
سيليكوكسيب، فلوربيبروفين، نابروكسين، إيبوبروفين، - 

لورنوكسيكام، ميلوكسيكام، ديكلوفيناك )مضادات االلتهاب غير 
))NSAID(-الستيرويدية

موانع الحمل التي تؤخذ عبر الفم- 
بريدنيزون )من الستيرويدات(- 
زيدوفودين، المعروف كذلك باسم AZT؛ ساكينافير )يستخدم لعالج - 

))HIV( المرضى المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية
أدوية عالج السكري مثل كلوربروباميد، أو جليبينكالميد، أو جليبيزيد، - 

أو تولبوتاميد 
ثيوفيلين )يستخدم للتحكم في الربو(- 
فيتامين أ )مكمل غذائي(- 
إيفاكافتور )يستخدم لعالج التليف الكيسي(- 
أميودارون )يستخدم لعالج نبضات القلب غير المنتظمة "اضطراب نظم - 

القلب"(

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي 
أدوية أخرى.

ديفلوكان مع الطعام والشراب
ُيمكنك تناول هذا الدواء مع الطعام أو بدونه. 

الحمل والرضاعة والخصوبة
إذا كنِت حاماًل أو ترضعين رضاعة طبيعية، أو تعتقدين أنك ربما تكونين 

حاماًل أو تخططين للحمل، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. 
ينبغي عليِك عدم تناول ديفلوكان أثناء فترة الحمل إال إذا سمح لِك طبيبك بذلك.

يمكنِك االستمرار في اإلرضاع رضاعة طبيعية بعد تناول جرعة فردية من 
ديفلوكان تصل إلى 200 مغ. 

ينبغي عليِك عدم اإلرضاع رضاعة طبيعية إذا كنِت تتناولين جرعة متكررة 
من ديفلوكان.  

القيادة واستخدام اآلالت
عند قيادة المركبات أو استخدام اآلالت، ينبغي أن تضع في الحسبان إمكانية حدوث 

دوار أو نوبات أحياًنا.

يحتوي ديفلوكان على الالكتوز )سكر اللبن(
يحتوي هذا الدواء على كمية صغيرة من الالكتوز )سكر اللبن(. إذا أخبرك 

طبيبك أنك ال تستطيع تحمل بعض السكريات، ُيرجى االتصال به قبل تناول 
هذا الدواء.

3. كيفية تناول ديفلوكان

احرص دوًما على تناول هذا الدواء تماًما كما أخبرك طبيبك. ينبغي عليك 
الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكًدا مما عليك فعله.

قم بابتالع الكبسولة كاملًة مع كوب ماء. من األفضل تناول الكبسوالت في نفس 
التوقيت كل يوم.

الجرعات الموصى بها لهذا الدواء لعالج حاالت العدوى المختلفة مدرجة أدناه:

البالغون
الجرعة الحالة

لعالج التهاب السحايا 
بالمستخفيات

400 مغ في اليوم األول ثم 200 مغ 
إلى 400 مغ مرة واحدة يومًيا لمدة 6 

إلى 8 أسابيع أو أكثر إذا لزم األمر. 
في بعض األحيان تتم زيادة الجرعة 

لما يصل إلى 800 مغ
لمنع تكرر اإلصابة بالتهاب 

السحايا بالمستخفيات
200 مغ مرة واحدة يومًيا حتى تلقيك 

تعليمات بالتوقف
لعالج حمى الصحراء )الفطار 

الكرواني(  
200 مغ إلى 400 مغ مرة واحدة 

يومًيا لمدة تتراوح ما بين 11 شهًرا 
لما يصل إلى 24 شهًرا أو أكثر إذا 

لزم األمر. في بعض األحيان تتم زيادة 
الجرعة لما يصل إلى 800 مغ

لعالج حاالت العدوى الفطرية 
التي تسببها المبيضة )كانديدا(

800 مغ في اليوم األول ثم 400 مغ 
مرة واحدة يومًيا حتى تلقيك تعليمات 

بالتوقف

لعالج حاالت العدوى 
المخاطية التي تصيب بطانة 
الفم والحلق وتسبب التهاب 
الفم تحت تركيبات األسنان 

الصناعية

200 مغ إلى 400 مغ في اليوم األول 
ثم 100 مغ إلى 200 مغ إلى أن تتلقى 

تعليمات بالتوقف

لعالج القالع المخاطي - تعتمد 
الجرعة على موضع العدوى

50 مغ إلى 400 مغ مرة واحدة يومًيا 
لمدة تتراوح بين 7 أيام و30 يوًما إلى 

أن تتلقى تعليمات بالتوقف

لعالج حاالت العدوى 
المخاطية التي تصيب بطانة 

الفم والحلق 

100 مغ إلى 200 مغ مرة واحدة 
يومًيا، أو 200 مغ 3 مرات أسبوعًيا، 

عندما يكون هناك خطر إلصابتك 
بعدوى

150 مغ كجرعة فرديةلعالج القالع التناسلي
الحد من تكرار اإلصابة 

بالقالع المهبلي
150 مغ كل ثالثة أيام من إجمالي 3 

جرعات )يوم 1 و4 و7( ثم مرة واحدة 
أسبوعًيا لمدة 6 أشهر عندما يكون 

هناك خطر إلصابتك بعدوى
لعالج العدوى الفطرية التي 

تصيب الجلد واألظفار
اعتماًدا على موقع العدوى، تكون 
الجرعة 50 مغ مرة واحدة يومًيا، 

أو 150 مغ مرة واحدة أسبوعًيا، أو 
300 مغ إلى 400 مغ مرة واحدة 

أسبوعًيا لمدة تتراوح ما بين أسبوع 
إلى 4 أسابيع )قد تصل فترة عالج 

قدم الرياضي إلى 6 أسابيع، وبالنسبة 
لعدوى األظفار يستمر العالج إلى أن 
يحل ظفر جديد محل الظفر المصاب(

منع إصابتك بعدوى تسببها 
المبيضة )كانديدا( )إذا كان 
جهازك المناعي ضعيًفا وال 

يعمل كما ينبغي(

200 مغ إلى 400 مغ مرة واحدة 
يومًيا عندما يكون هناك خطر 

إلصابتك بعدوى

المراهقون من 12 إلى 17 عاًما
اتبع الجرعة التي وصفها لك طبيبك )سواء المخصصة للبالغين أو األطفال(.

األطفال حتى 11 عاًما
تبلغ الجرعة القصوى لألطفال 400 مغ يومًيا.



ستعتمد الجرعة على وزن الطفل بالكيلو غرام.
الجرعة اليوميةالحالة 

القالع المخاطي وحاالت عدوى 
الحلق التي تسببها المبيضة )كانديدا( 

– تعتمد الجرعة والمدة على حدة 
العدوى وموضعها

3 مغ لكل كغ من وزن الجسم )قد يتم 
إعطاء 6 مغ لكل كغ من وزن الجسم 

في اليوم األول(

التهاب السحايا بالمستخفيات أو 
حاالت العدوى الفطرية الداخلية التي 

تسببها المبيضة )كانديدا( 

6 مغ إلى 12 مغ لكل كغ من وزن 
الجسم

منع إصابة األطفال بعدوى تسببها 
المبيضة )كانديدا( )إذا كان جهازهم 

المناعي ال يعمل كما ينبغي(

3 مغ إلى 12 مغ لكل كغ من وزن 
الجسم 

االستخدام مع األطفال من 0 إلى 4 أسابيع من العمر
االستخدام مع األطفال من 3 إلى 4 أسابيع من العمر:

نفس الجرعة المذكورة أعاله ولكن ُتعطى مرة واحدة كل يومين. الحد األقصى 
للجرعة هو 12 مغ لكل كغ من وزن الجسم وذلك كل 48 ساعة.

االستخدام مع األطفال الذين يقل عمرهم عن أسبوعين:
نفس الجرعة المذكورة أعاله ولكن ُتعطى مرة واحدة كل 3 أيام. الحد األقصى 

للجرعة هو 12 مغ لكل كغ من وزن الجسم وذلك كل 72 ساعة.

المسنون
ينبغي أن ُتعطى نفس الجرعة الخاصة بالبالغين ما لم تكن تعاني من مشكالت بالكلى.

المرضى الذين يعانون من مشكالت بالكلى
قد يقوم طبيبك بتغيير الجرعة التي تتلقاها وفًقا لحالة وظائف الكلى لديك.

في حالة تعاطيك جرعة من ديفلوكان أكبر مما ينبغي
إن تناولك للعديد من الكبسوالت في آن واحد يمكن أن يسبب لك التوعك. اتصل 
بطبيبك أو بقسم اإلصابات في أقرب مستشفى على الفور. قد تتضمن أعراض 

الجرعة المفرطة المحتملة سماع أشياء غير حقيقية أو رؤيتها أو الشعور بها أو 
التفكير بها )الهلوسة والسلوك االرتيابي(. قد يكون عالج األعراض )مع تطبيق 

التدابير الداعمة وإجراء غسيل للمعدة إذا لزم األمر( كافًيا.

في حالة نسيانك تناول ديفلوكان
ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض جرعة منسية. إذا نسيت تناول إحدى الجرعات، 

فتناولها بمجرد تذكرها. إذا كان موعد جرعتك التالية قد أوشك، فال تتناول الجرعة 
التي فاتتك.

إذا كان لديك المزيد من األسئلة بشأن استخدام هذا الدواء، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.
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كما هو الحال بالنسبة لجميع األدوية، قد يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية، غير أنها ال 
تصيب الجميع.

يصاب عدد ضئيل من األشخاص بتفاعالت حساسية بالرغم من ندرة حدوث تفاعالت 
الحساسية الخطيرة. إذا أصبت بأي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. يشمل هذا 
أي آثار جانبية محتملة وغير مدرجة في هذه النشرة. إذا أصبت بأٍي من األعراض التالية، 

فأخبر طبيبك على الفور.

الحاالت المفاجئة من األزيز، أو صعوبة التنفس، أو ضيق في الصدر- 
تورم الجفنين، أو الوجه، أو الشفتين- 
الشعور بحكة في جميع أنحاء الجسم أو احمرار الجلد أو بقع حمراء مسببة للحكة- 
الطفح الجلدي- 
التفاعالت الجلدية الشديدة، مثل الطفح الجلدي الذي يسبب التبثر )قد تصيب الفم - 

واللسان(.
قد يؤثر ديفلوكان على كبدك. تتضمن عالمات وجود مشكالت بالكبد ما يلي:

التعب  -
فقدان الشهية  -

القيء  -
اصفرار جلدك أو األجزاء البيضاء من عينيك )اليرقان(  -

 قد يؤثر ديفلوكان على غدتيك الكظريتين وعلى مستويات الهرمونات الستيرويدية
التي يتم إنتاجها. تتضمن عالمات وجود مشكالت بالغدتين الكظريتين ما يلي:

التعب   -
ضعف العضالت   -

فقدان الشهية   -
فقدان الوزن   -

ألم البطن   -
 في حالة حدوث أي من هذه األعراض، توقف عن تناول ديفلوكان وأخبر طبيبك

على الفور.

اآلثار الجانبية األخرى:
 إضافة إلى ذلك، إذا تفاقمت شدة أي من اآلثار الجانبية التالية بشكل خطير، أو إذا الحظت
ظهور أي آثار جانبية غير واردة في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي بذلك.

اآلثار الجانبية الشائعة )قد تصيب ما يصل إلى شخص واحد بين كل 10 أشخاص( 
هي:
الصداع- 
اضطرابات بالمعدة، إسهال، غثيان، قيء- 
زيادات في نتائج فحوصات الدم الخاصة بوظائف الكبد - 
طفح جلدي- 

اآلثار الجانبية غير الشائعة )قد تصيب ما يصل إلى شخص واحد بين كل 100 
شخص( هي:

انخفاض عدد خاليا الدم الحمراء، األمر الذي يمكن أن يجعل لون الجلد شاحًبا - 
ويسبب الضعف أو ُعسر التنفس 

ضعف الشهية- 
عدم القدرة على النوم، الشعور بالنعاس- 
نوبات أو دوار أو شعور بدوخة أو وخز أو نخز أو تنميل أو تغيرات في حاسة - 

التذوق
إمساك، صعوبة الهضم، امتالء البطن بالغازات، جفاف الفم- 
ألم العضالت- 
تلف الكبد واصفرار الجلد والعينين )يرقان(- 
بثرات، ظهور تبثرات )الشرى(، حكة، زيادة العرق- 
تعب، شعور عام بالتوعك، حمى - 

اآلثار الجانبية النادرة )قد تصيب ما يصل إلى شخص واحد بين كل 1000 شخص( 
هي:
انخفاض عن المعدل الطبيعي في عدد خاليا الدم البيضاء التي تساعد في حماية - 

الجسم من العدوى وخاليا الدم التي تساعد على وقف النزيف 
تغير لون الجلد إلى اللون األحمر أو األرجواني والذي قد ينتج عن انخفاض - 

تعداد الصفيحات الدموية، تغيرات أخرى في خاليا الدم
تغيرات في كيمياء الدم )ارتفاع مستويات الكوليسترول، أو الدهون في الدم(- 
انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم- 
رعشة- 
نتائج غير طبيعية لرسم القلب ))ECG، تغير في معدل ضربات القلب أو نظم - 

القلب
فشل الكبد- 
تفاعالت حساسية )أحياًنا ما تكون شديدة(، بما في ذلك تقشر الجلد والطفح - 

الجلدي التبثري المنتشر، تفاعالت جلدية شديدة، تورم الشفتين أو الوجه
تساقط الشعر- 

اإلبالغ عن اآلثار الجانبية
إذا ُأِصبت بأي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يشمل هذا 
أي آثار جانبية محتملة وغير مدرجة في هذه النشرة. باإلبالغ عن اآلثار الجانبية، 

يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سالمة هذا الدواء.

كيفية تخزين ديفلوكان   .5

احتفظ بهذا الدواء بعيًدا عن مرأى ومتناول األطفال.- 
ال تستخدم ديفلوكان بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على العبوة بعد كلمة - 

"EXP". يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى آخر يوم في ذلك الشهر.
يخزن في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية- 

ال تتخلص من أي أدوية عبر مياه الصرف أو في المخلفات المنزلية. اسأل الصيدلي 
عن كيفية التخلص من األدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه اإلجراءات على 

حماية البيئة.

محتويات العبوة ومعلومات أخرى  .6

مكونات ديفلوكان
المادة الفعالة هي فلوكونازول.- 
تحتوي كل كبسولة صلبة على 150 مغ من فلوكونازول.- 
المكونات األخرى هي:- 

 محتوى الكبسولة: الكتوز أحادي الهيدرات ونشا الذرة والسيليكا الغروائية الالمائية
وستيارات المغنيسيوم ولوريل سلفات الصوديوم.

مكونات غالف الكبسولة:
كبسوالت 150 مغ صلبة: جيالتين، وثاني أكسيد التيتانيوم )E171(،وصبغة طعام 

)E131(  5 زرقاء

 حبر الطباعة: صمغ اللك )الطبقة الالمعة(، وأكسيد الحديد األسود، وكحول بيوتيلي
 عادي، وكحول مجفف، وماء منقى، وبروبيلين جليكول، وكحول مميثل صناعي،

وكحول أيزوبروبيلي، ومحلول أمونيا قوي، وهيدروكسيد البوتاسيوم

شكل ديفلوكان ومحتويات العبوة
كبسوالت ديفلوكان 150 مغ الصلبة لها جسم أزرق تركوازي وغطاء من نفس - 

اللون. توجد على الكبسوالت كلمتا "FLU-150" و"Pfizer" مطبوعتان 
بالحبر األسود.

تحتوي عبوات ديفلوكان 150 مغ على 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو 7 أو 10 أو 12 
أو 14 أو 20 أو 28 أو 30 أو 42 أو 50 أو 60 أو 100 أو 500 كبسولة صلبة. 

قد ال ُتطرح جميع أحجام العبوات في األسواق.

مالك تصريح التسويق 
Pfizer Limited

Ramsgate Road
Sandwich

Kent
CT13 9NJ

United Kingdom، المملكة المتحدة

الجهة المصنعة
Fareva Amboise

Zone Industrielle 
 29 route des Industries 
 37530 Pocé-sur-Cisse 

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في:  أكتوبر/تشرين األول 2015
لإلبالغ عن أي أثر )آثار( جانبي:

المملكة العربية السعودية:
المركز الوطني للتيقظ والسالمة الدوائية 

) NPC (
لالتصال بالمركز الوطني للتيقظ والسالمة 

الدوائية هاتف:
،2038222 11 00966

 تحويلة: 
-2334-2354-2353-2356-2317

2340
الهاتف المجاني: 8002490000

فاكس:7662 205 11 966+
البريد اإللكتروني:

npc.drug@sfda.gov.sa
الموقع اإللكتروني:

www.sfda.gov.sa/npc

:)UAE( اإلمارات العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني:

www.moh.gov.ae 
هاتف: 80011111/ 
0097142301448

البريد اإللكتروني:
pv@moh.gov.ae 

ص. ب 1853 دبي

العراق:
www.moh.gov.iq :الموقع اإللكتروني

األردن:
 www.jfda.jo :الموقع اإللكتروني

هاتف: 0096265632000  - 
0096264602550

فاكس: 0096265105916 - 
0096265105893

info@jfda.jo :البريد اإللكتروني

الكويت:
الموقع اإللكتروني:

/www.moh.gov.kw/kdfc 
ص. ب.: 22575، الصفاة

13086 الكويت 

لبنان:
الموقع اإللكتروني:

www.moph.gov.lb 

عمان:
الموقع اإللكتروني:

 www.moh.gov.om 
هاتف:  0096824601044
فاكس: 0096824602287

البريد اإللكتروني:
mohphar@omantel.net.om 

قطر:
الموقع اإللكتروني:

www.sch.gov.qa 
البريد اإللكتروني:

info@sch.gov.qa 

اليمن:
www.sbd-ye.org :الموقع اإللكتروني

هاتف: 009671619174
فاكس: 009671619173

sbdma@y.net.ye :البريد اإللكتروني

السودان:
المجلس القومي لألدوية والسموم 

)NMPB(
فاكس:183522263)+249( 

البريد اإللكتروني:
info@nmpb.gov.sd 

الموقع اإللكتروني:
www.nmpb.gov.sd 

إيران:
الموقع اإللكتروني:

/www.behdasht.gov.ir 

إن هذا دواء
الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهالكه خالًفا للتعليمات يعرضك - 

للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة االستخدام وتعليمات الصيدلي الذي قام - 

بصرف الدواء.
الطبيب والصيدلي خبيران في األدوية وفوائدها ومخاطرها.- 
ال تقطع مدة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك.- 
ال تكرر صرف نفس الدواء دون استشارة طبيبك.- 

احتفظ بجميع األدوية بعيًدا عن متناول ومرأى األطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
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